


























































































RAKAMLARIN DİLİ

S on dönemde tartışılan önemli ko-
nuların başında istihdamda yaşanan 
düşüşe rağmen işsizlik oranında or-
taya çıkan düşüşün nasıl olduğu 

geliyor.  Her yıl ülkemizde genç nüfus arttığı 
için çalışma çağına giren kişi sayısı da artmak-
tadır. İş gücü piyasasına her yıl normal şart-
larda 750-800 bin kişi girmektedir. İşin ilginç 
tarafı son dönemde TÜİK kayıtlarına göre bu 
kişiler iş arayışına da girmemeye başladılar. 
Bunun sebebi birçok ekonomist ve siyasetçi 
tarafından sorgulanmaya başlandı. Bu konu, 
benim son dönemlerde en çok dikkatimi 
çeken konuların başında geliyor.

Birçok ekonomist gibi aklıma aşağıdaki 
sorular gelmekte:

Çalışma çağına giren insanlar neden iş 
arama ihtiyacı hissetmiyorlar? 

Bunlar nasıl geçiniyorlar ve bu ne kadar 
sürdürülebilir olabilir?

Bu sorular toplum tarafından yakından 
takip ediliyor.

Kısaca işgücü ile ilgili tanımlara bakalım. 
TÜİK istihdam edilenleri, iş başında olanlar 
ve iş başında olmayanlar olarak iki ana gruba 
ayırmaktadır.

İş başında olanlar: Yevmiyeli ücretli, ma-
aşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile 
işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir 
saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerdir.

İş başında olmayanlar: İşi ile bağlantısı 
devam ettiği halde, referans haftası içinde 
çeşitli nedenlerle işinin başında olmasa da 
kendi hesabına ve işverenler istihdamda kabul 
edilmektedir.

Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (ye-
timhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, 
hapishane,  kışla vb. yerlerde ikamet edenler 
dışında kalan nüfusa kurumsal olmayan nüfus 
olarak tanımlanmaktadır. Toplam nüfus içe-
risindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.

İş gücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin 
oluşturduğu tüm nüfusu kapsar.

İş gücüne katılma oranı: İş gücünün 
kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 
içindeki oranıdır.

Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli neden-
lerle referans döneminde işlerinin başında 
bulunmayan fertler; ancak üç ay içinde işlerinin 
başına geri döneceklerse veya işten uzak kal-
dıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en 
az yüzde 50 ve daha fazlasını almaya devam 
ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte, referans haftası içinde "1 saat" 
bile çalışmamış olan ücretsiz aile işçileri ve yev-
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Genç nüfusun çalışmaması 
veya çalışacak alanda iş 
bulamaması, ülkemiz adına 
fayda ve kazançların da 
azalmasına sebep oluyor. 

İstihdam düşerken işsizlik de düşüyor! 
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miyeliler istihdamda kabul edilmemektedir.
Üretici kooperatifi üyeleri, bir iş ya da mes-

lekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla 
belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sos-
yal güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) kar-
şılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler 
de istihdam halinde olanlar kapsamına dahil 
edilmektedirler.

İstihdam oranı: İstihdamın, kurumsal 
olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki 
oranıdır.

İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam 
halinde olmayan (Kâr karşılığı, yevmiyeli, üc-
retli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışma-
mış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) 
kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş 
arama kanallarından en az birini kullanmış ve 
iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda 
olan tüm kişiler işsiz nüfusa dâhildirler. Ayrıca, 
üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya 
da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak 
ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini 
tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz 
nüfus kapsamına dâhildirler.

İşsizlik oranı: İşsiz nüfusun işgücü için-
deki oranıdır.

İstihdam; iktisadi açıdan tam, eksik ve 
aşırı istihdam olarak üç grupta adlandırılır.

Tam istihdam: Kısaca, cari ücret sevi-
yesinde, çalışmak isteyen herkesin iş bula-
bildiği istihdam seviyesidir. Geniş anlamda 
tam istihdam, bir ekonomideki tüm üretim 
faktörlerinin üretime koşulmasını; dar anlam-
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da tam istihdam, ekonomide çalışmak istek ve 
arzusunda olan tüm yetişkin kişilerin, iş bulup 
çalışmalarını ifade etmektedir.

Eksik istihdam: Bir ekonomide tüm 
üretim faktörlerinin üretime katılmaması, bir 
kısmının atıl kalmasını ifade etmektedir. Dar 
anlamda ele alınırsa eksik istihdam, ekonomi-
de çalışma arzusu olduğu halde işsizlerin (iş 
bulamayanların) olmasıdır.

Aşırı istihdam: Eksik istihdamın tam tersi 
halidir. Reel ücretlerin düşük olması sebebiyle 
emek piyasasında işçi talebinin enflasyonist 
baskı uyandıracak şekilde genişlediği bir du-
rumdur. Aşırı istihdam, gelişmiş sanayi ülke-
lerinin karşılaştığı bir dengesizlik durumudur. 
Ekonomide büyümenin hızlandığı ve emek 
talebinin emek arzını aştığı dönemlere özgü 
bir durumdur. Aşırı istihdam durumunda ça-
lışan işgücü, normal çalışma sürelerinden 
daha fazla çalıştırılmakta ve geniş anlamda 
ekonomideki bütün üretim faktörleri tam 
istihdam kapasitesinin üzerinde faaliyet gös-
termektedir. Bunun da nedeni, ekonomideki 
aşırı talebin bir kısmını karşılamak, yani toplam 
arzı artırmaktır.

İşsizlik; açık işsizlik, gizli işsizlik, yapısal iş-
sizlik, friksiyonel işsizlik, iradi işsizlik, gayri iradi 
işsizlik, konjonktürel işsizlik, mevsimlik işsizlik 
ve doğal işsizlik olarak dokuz çeşit işsizlik tanı-
mı bulunmakta.

İnsanlar neden 
iş aramayı bıraktılar?

Şimdi asıl sorumuza gelelim. Son yıl veya 
aylarda insanlar neden iş aramayı bıraktılar 
buna cevap bulmaya çalışalım.

Ne oldu; vatandaş refaha kavuştu da iş 
aramaktan vaz mı geçti yani?

Son bir yılda 15 yaş üstü nüfus 1 milyon 
59 bin kişi artacak işgücü içerisinde olanlarla 
beraber çalışmak isteyenlerin sayısındaki 3 
milyon 13 bin kişi azalış olacak. Bu nasıl olur?

Hani yıllardır süregelen böyle bir denge mi 
var diye grafiğe baktığımızda böyle bir durum 
söz konusu bile olmamaktadır.

Ayrıca tablodaki son altı yıl Nisan ayına 
baktığımızda böyle bir durum söz konusu 
değil.

Yine Nisan’dan Nisan’a olmak üzere 
2014’te 15 yaş üstü nüfus artışının yüzde 76 
sı, 2016’da yüzde 114’ü, 2017'ye yüzde 85'i, 
2018’de yüzde 80’i, 2019 yılında ise yüzde 40’ı 
kadar bir iş gücü artışı var. Bu beş yılın topla-
mındaki iş gücü artışı/15 yaş üstü nüfus artışı 
oranı yüzde 79.

Peki, 2020’de ne oldu?
Nüfus çok arttı da çalışmak isteyenlerin 

oranı bu yüzden mi düşük kaldı; öyle bir du-
rum da yok.

2014-2019 döneminde altı yılın ortalama-
sında ekim ayları itibarıyla yıllık 15 yaş üstü nü-
fus artışı 896 bin. Bu yıl Nisan itibarıyla oluşan 
artış bir milyon 59 bin. Geçmiş yıl ortalamasına 
göre 163 bin fazla.

Ama bunların hiçbiri iş aramıyor, çalışan-
larında yaklaşık 3 milyonu iş bırakmış, işsiz 
kalmış desek bu dönemde 427 bin kişi işsiz 
sayısında azalış olmuş.

Ne oldu da nüfus artışı geçmiş yıllarla 
uyumlu seyrederken son aylarda veya son 
yılda bu kadar düştü? Bu konunun yetkililer 
tarafından açıklanması gerekiyor…

İş gücü azalmasaydı!
Nisan ayındaki 15 yaş üstü nüfusta bir yıl 

önceye göre bir milyon 59 bin artış var. 2014-
2019 ortalamasına göre nüfus artışının yüzde 
79’ı kadar iş gücü artışı var.

Nisan ayında bir milyon 59 bin kişi, 15 yaş 
üstü nüfus artışının yüzde 79’u kadar iş gücü 
artışı olsaydı, iş gücünde 837 bin kişilik artış 
gerçekleşecekti.

Nisan ayında iş gücü 29,4 milyonda kal-
mayacak ve 30,22 milyona çıkacaktı.

İstihdam ne kadar? 25,6 milyon. Bu du-
rumda işsiz sayısı 4,6 milyona, işsizlik oranı da 
yüzde 15,2’ye ulaşacaktı.

2019 yılına göre iş gücünden çıkan ve iş 
aramayan 3 milyon kişi iş gücü piyasasında 
kalmaya devam etseydi, işsiz sayısı 7,6 milyo-
na çıkacaktı ve işsizlik oranı ise yüzde 24’lere 
çıkacaktı. 

Normal şartlarda 7,6 milyon işsiz ve yüzde 
24 işsizlik oranı, TÜİK tarafından izah edilme-
yen şekliyle işsiz sayısı 3,75 milyon ve işsizlik 
oranı yüzde 12,8 olarak açıklandı.

Sonuç
Genç nüfusun çalışmaması veya çalışacak 

alanda iş bulamaması, ülkemiz adına fayda ve 
kazançların da azalmasına sebep olmaktadır. 
İstihdamı artırıcı politikalardan biri de lise ve 
üniversite eğitimi sürecinde uzun dönemli 
staj programlarının teşvik edilmesidir. Ülke-
mizde bu uygulama, meslek ile teknik liseler-
de ve bazı üniversitelerde hayata geçmiş olsa 
da daha çok zorunluluk olarak görülüp iş ha-
yatına katkı sunacak bir program içeriğinden 
uzaktır. Özellikle iş hayatına atılmaya en yakın 
dönemi içeren üniversite eğitiminde bölüme 
dayalı zorunlu stajlar, daha sonra o alanda 
istihdam edilebilecek bir koşul sunmalıdır.

İstihdam ile ilgili sıkıntılardan biri de 
alanlara yönelik mezun sayısının artması ve 
bunun da o alana yönelik istihdam genişliğini 
sağlayamamasıdır. Bu sorun bilhassa yeni 
mezunları etkilemekte ve eksik istihdam de-
diğimiz geçici işlerde düşük ücretlerle çalışma 
yolunu açmaktadır.

İşsizliği (mesleksizliği) azaltmanın yolu;
1) Mesleki eğitim ihtiyaca göre yapılmalı
2) Teknik ve uygulama odaklı eğitim
3) İş gücü piyasasında daha fazla kadın-

lara yer açılmalı
4) Üniversite eğitimi kamu da iş bulmaya 

yönelik olmamalı.

	 	 	 	 	 Bir	Yıl	Önceye	Göre	Fark

	 15	+	 
Nüfus

İşgücü İs=hdam İşsiz 15	+	 
Nüfus

İşgücü İs=hdam İşsiz İşgücü/ 
15+	Nüfus	

(%)

Nis.14 56.795.000 28.773.000 26.194.000 2.579.000

Nis.15 57.679.000 29.459.000 26.638.000 2.821.000 898.000 686.000 444.000 242.000 76

Nis.16 58.558.000 30.462.000 27.638.000 2.824.000 879.000 1.003.000 1.000.000 3.000 114

Nis.17 59.706.000 31.444.000 28.157.000 3.287.000 1.148.000 982.000 519.000 463.000 85,50

Nis.18 60.519.000 32.095.000 29.009.000 3.086.000 813.000 651.000 852.000 -201.000 80

Nis.19 61.261.000 32.401.000 28.199.000 4.202.000 742.000 306.000 -810.000 -1.116.000 41,30

Nis.20 62.320.000 29.388.000 25.614.000 3.775.000 1.059.000 -3.013.000 -2.585.00
0

-427.000
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COVID-19’DAN 
KADIN
ÇALIŞANLAR
DAHA ÇOK 
ETKİLENDİ
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
araştırmasına göre kadın çalışanlar 
Covid-19’dan daha çok etkilendi. 
Dünya genelinde çalışan tüm 
kadınların yaklaşık 510 milyonunun 
veya yüzde 40’ının en çok etkilenen 
dört sektörde çalıştığı kaydedildi.
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U luslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), Covid-19 izleme çalış-
masının beşinci versiyonunu 
yayınladı. Yaklaşık 400 milyon 

tam zamanlı iş saati kaybının yaşandığı 
belirtilen çalışmada, küresel çapta işçilerin 
yüzde 93’ünün salgın nedeniyle etkilen-
diği, iş saati, gelir gibi kayıplara uğradığı 
vurgulandı.

ILO güncellenen çalışmasında, en fazla 
iş kaybının Amerika katısında yaşandığını, 
en az iş kaybının ise Afrika bölgesinde ol-
duğunu belirtti. Çalışmada senaryolar da 
güncellendi. Buna göre temel senaryoda 
2020 sonunda, 2019’a göre çalışma süreleri 
yüzde 4.9 oranında daha az gerçekleşmiş 
olacak. İkinci dalga olacağı varsayılan kö-
tümser senaryoda ise iş kaybı süresi aynı 
döneme göre yüzde 11.9 olarak gerçek-
leşecek. İyimser senaryoda ise talep ve 
arzın iyileşeceği, istihdamın başlayacağı bir 
gelişmede dahi iş süresi kaybı yıl sonunda 
yüzde 1.2 düzeyinde olacak.

Güncellenen çalışma kadınlara yönelik 
yaptığı değerlendirmede, yapısal olarak 
bütün dünyada kadın iş gücü sorunları-
nın bulunduğu, geçmiş dönemde yaşa-
nan kısmi iyileşmedeki kazanımların da 
kaybedilme riski ile karşı karşıya olduğu; 
iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin biraz 
daha ağırlaşacağı vurgulandı. Kadınların, 
barınma, satış gibi yoğun olduğu iş kol-
larının krizde en ağır etkilenen sektörler 
içinde olduğu, dünya genelinde, çalışan 
tüm kadınların yaklaşık 510 milyonunun 
veya yüzde 40’ının, en çok etkilenen dört 
sektörde çalıştığı, erkeklerde ise bu oranın 
yüzde 36.6 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde 
tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu 
politika adımlarını atmaya çağırdı:

1.Sağlık sistemlerini güçlendirin: 
Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve ulaşılabilir 
hale gelmesi süreçlerini hızlandırın; gelecek 
pandemilere karşı hazırlıkları güçlendirin; 
medikal ürün ve hizmetlere yönelik yeni 
ticaret kısıtlamalarına karşı çıkın; kritik ekip-
manların devlet alımlarında yolsuzluk riskini 
önleyin.

2. İnsan sermayesini koruyun: İn-
sanın ve fikri mülkiyet haklarının serbest 
dolaşımına yönelik kısıtlamalardan kaçının; 
işsizliği minimize edin ve istihdam edile-
bilirliği artırın; enfeksiyon riskini minimize 
etmeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarının uygulanmasını sağlayın.

3.Finansal istikrarsızlığı önleyin: Fi-
nansal piyasalara olumsuz bir taşma olma-
sından kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu 
kredi vererek küresel ekonominin borçlarını 
sırtlayan bankaların risklerini izlemek için 
görevlendirin, gelişmekte olan (orta gelir 

ve düşük gelir) ekonomilere destekleri ve 
kredileri artırın; bankaların KOBİ’lere kredi 
vermeye devam edebilmesi için destekleri 
sürdürün; çok etkilenen sektörlerdeki şir-
ketleri, vergi ve muafiyetlerle desteklemeye 
devam edin; sermaye dağılımında şirketle-
rin ve alt yapı projelerinin aldığı payı artırın.

4. Küresel tedarik zincirlerindeki 
tıkanıklığı açın: Bir an evvel tedarik 
zincirindeki aksaklıkları giderin; limanlar, 
yollar, demir yolları, hava ve deniz kargo 
taşımacılığı ve raylı taşımacılığa ilişkin tüm 
tıkanıklıkların giderilmesini sağlayın; küresel 
tedarik zincirlerinde sermaye yapısını 
yeniden düzenleyin, KOBİ kredilerinde risk 
ağırlığını Basel 3’e de uygun şekilde 75-85 
arasına indirin; ihracat kredilerinin devamını 
sağlayın; tedarik zincirlerindeki yolsuzluk 
riskini yasal düzenlemeler getirerek azaltın.

5.Verimli sektörleri yeniden canlan-
dırın: Teşvik tasarımlarında iklim krizini de 
göz önünde bulundurun, teşviklerin sür-
dürülebilir olmasını sağlayın, enerji piyasası 
istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama 
ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat 

PANDEMİDEN 
ÇIKIŞ REÇETESİ

G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan 
B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lider-
lerine altı önemli politika çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, 
iş dünyasına hükümetlerin özel sektörü 
Covid-19 krizi sırasında nasıl daha iyi des-
tekleyebileceği ve gelecek krizlere karşı 
ekonomiyi nasıl koruyabileceğini sordu. 
Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere G20 içinde 
ve dışında 750’den fazla iş dünyası liderinin 
katıldığı çalışma sonucu “Covid-19 Sonrası 
Küresel Ekonomiyi Hızla Canlandırmak” 
raporu hazırlandı.

KORONAVİRÜS
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iş kaybının Amerika katısında yaşandığını, 
en az iş kaybının ise Afrika bölgesinde ol-
duğunu belirtti. Çalışmada senaryolar da 
güncellendi. Buna göre temel senaryoda 
2020 sonunda, 2019’a göre çalışma süreleri 
yüzde 4.9 oranında daha az gerçekleşmiş 
olacak. İkinci dalga olacağı varsayılan kö-
tümser senaryoda ise iş kaybı süresi aynı 
döneme göre yüzde 11.9 olarak gerçek-
leşecek. İyimser senaryoda ise talep ve 
arzın iyileşeceği, istihdamın başlayacağı bir 
gelişmede dahi iş süresi kaybı yıl sonunda 
yüzde 1.2 düzeyinde olacak.

Güncellenen çalışma kadınlara yönelik 
yaptığı değerlendirmede, yapısal olarak 
bütün dünyada kadın iş gücü sorunları-
nın bulunduğu, geçmiş dönemde yaşa-
nan kısmi iyileşmedeki kazanımların da 
kaybedilme riski ile karşı karşıya olduğu; 
iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin biraz 
daha ağırlaşacağı vurgulandı. Kadınların, 
barınma, satış gibi yoğun olduğu iş kol-
larının krizde en ağır etkilenen sektörler 
içinde olduğu, dünya genelinde, çalışan 
tüm kadınların yaklaşık 510 milyonunun 
veya yüzde 40’ının, en çok etkilenen dört 
sektörde çalıştığı, erkeklerde ise bu oranın 
yüzde 36.6 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde 
tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu 
politika adımlarını atmaya çağırdı:

1.Sağlık sistemlerini güçlendirin: 
Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve ulaşılabilir 
hale gelmesi süreçlerini hızlandırın; gelecek 
pandemilere karşı hazırlıkları güçlendirin; 
medikal ürün ve hizmetlere yönelik yeni 
ticaret kısıtlamalarına karşı çıkın; kritik ekip-
manların devlet alımlarında yolsuzluk riskini 
önleyin.

2. İnsan sermayesini koruyun: İn-
sanın ve fikri mülkiyet haklarının serbest 
dolaşımına yönelik kısıtlamalardan kaçının; 
işsizliği minimize edin ve istihdam edile-
bilirliği artırın; enfeksiyon riskini minimize 
etmeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarının uygulanmasını sağlayın.

3.Finansal istikrarsızlığı önleyin: Fi-
nansal piyasalara olumsuz bir taşma olma-
sından kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu 
kredi vererek küresel ekonominin borçlarını 
sırtlayan bankaların risklerini izlemek için 
görevlendirin, gelişmekte olan (orta gelir 

ve düşük gelir) ekonomilere destekleri ve 
kredileri artırın; bankaların KOBİ’lere kredi 
vermeye devam edebilmesi için destekleri 
sürdürün; çok etkilenen sektörlerdeki şir-
ketleri, vergi ve muafiyetlerle desteklemeye 
devam edin; sermaye dağılımında şirketle-
rin ve alt yapı projelerinin aldığı payı artırın.

4. Küresel tedarik zincirlerindeki 
tıkanıklığı açın: Bir an evvel tedarik 
zincirindeki aksaklıkları giderin; limanlar, 
yollar, demir yolları, hava ve deniz kargo 
taşımacılığı ve raylı taşımacılığa ilişkin tüm 
tıkanıklıkların giderilmesini sağlayın; küresel 
tedarik zincirlerinde sermaye yapısını 
yeniden düzenleyin, KOBİ kredilerinde risk 
ağırlığını Basel 3’e de uygun şekilde 75-85 
arasına indirin; ihracat kredilerinin devamını 
sağlayın; tedarik zincirlerindeki yolsuzluk 
riskini yasal düzenlemeler getirerek azaltın.

5.Verimli sektörleri yeniden canlan-
dırın: Teşvik tasarımlarında iklim krizini de 
göz önünde bulundurun, teşviklerin sür-
dürülebilir olmasını sağlayın, enerji piyasası 
istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama 
ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat 

PANDEMİDEN 
ÇIKIŞ REÇETESİ

G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan 
B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lider-
lerine altı önemli politika çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, 
iş dünyasına hükümetlerin özel sektörü 
Covid-19 krizi sırasında nasıl daha iyi des-
tekleyebileceği ve gelecek krizlere karşı 
ekonomiyi nasıl koruyabileceğini sordu. 
Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere G20 içinde 
ve dışında 750’den fazla iş dünyası liderinin 
katıldığı çalışma sonucu “Covid-19 Sonrası 
Küresel Ekonomiyi Hızla Canlandırmak” 
raporu hazırlandı.
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olarak kalkıyor ve 2020 ekonomik faaliyet-
ler üzerindeki etkisi beklenenden daha 
fazla olacak” denildi.

Raporda Euro Bölgesi’nin bu yıl yüz-
de 8.7’lik daralmanın ardından 2021’de 
yüzde 6.1 büyümesi öngörüldü. Bahar 
tahminlerinde komisyon birliğin gelecek 
yıl yüzde 6.3 büyümesini öngörmüştü. Av-
rupa Birliği için bu yıl öngörülen daralma 
ise yüzde 7.4’ten yüzde 8.3’e revize edildi. 
AB’nin gelecek yıl ise yüzde 5.8 büyümesi 
öngörülüyor.

En çok hangi 
ekonomiler etkilendi?

Fransa, İtalya ve İspanya’nın Covid-19 
krizinden en çok etkilenen ekonomiler 
olduğu vurgulanırken, bu ülkeler için 
2020’de öngörülen daralma sırasıyla yüz-
de 10.6, yüzde 11.2 ve yüzde 10.9. Komis-
yon Almanya’ya ilişkin daralma öngörü-
sünü ise yüzde 6.5’ten yüzde 6.3’e çekti. 
Almanya ekonomisinin 2021’de ise önceki 
tahminlerdeki gibi yüzde 5.9 değil yüzde 
5.3 büyümesi öngörülüyor. Birleşik Krallık 
ekonomisine ilişkin ise daralma tahmini 
yüzde 8.3’ten yüzde 9.7’ye revize edilerek, 
gelecek yıl için öngörülen yüzde 6 büyü-
me tahmini değiştirilmedi. Raporda bu yıl 

ve turizmi yeniden canlandırın, seyahat ve 
turizm için vize gibi bürokratik zorlukları ve 
yurt içi pazarı koruyan politikaları azaltın.

6. Sorumlu ve kapsayıcı şekilde diji-
talleşin: Dijital dönüşüm çabalarını hızlan-
dırın; KOBİ’ler başta olmak üzere e-ticaret 
yetkinliklerini artırın; eğitim sistemlerinin 
dijitalleşmesi için yenilikçi yöntemler kul-
lanın; DTÖ’de elektronik iletilere gümrük 
vergisi uygulanmasına ilişkin öteleme ka-
rarının yenilenmesini destekleyin.

Hollanda'nın yüzde 6.8, Belçika'nın yüzde 
8.8, Yunanistan'ın yüzde 9 ve Avusturya'nın 
yüzde 7.1 küçüleceği tahmin edildi. Yuna-
nistan, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka 
ve İsveç de Mayıs raporuna göre daha az 
daralması öngörülen ekonomiler arasında 
yer alıyor…

Raporda dünya genelinde yeni vakala-
rın hâlâ artmakta olduğu, özellikle ABD’de 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki bu artışın 
küresel görünümü bozduğu belirtilerek 
bunun Avrupa ekonomilerinin büyüme-
sini de aşağı çekeceği öngörüldü. Rapora 
göre ikinci çeyrekte yüzde 10’un üzerinde 
daralma yaşayan Avrupa ekonomilerinin 
üçüncü çeyrekte İrlanda dışında neredeyse 
hepsinin çeyreklik bazda büyüme alanına 
geçeceği öngörülüyor.

İskandinav ülkelerinde
toparlanma zayıf olacak

Öngörülerde 2021’deki büyüme ra-
kamları 2020’deki daralma rakamlarından 
yüksek olan Malta dışında hiçbir ülke yok. 
Bunun anlamı Covid-19’un Avrupa ge-
nelinde GSYH’lerde kalıcı hasar yaratacak 
olması. İskandinav ülkelerinde ise 2021 
yılı toparlanmalarının daha zayıf olacağı 
öngörülüyor. Örneğin Finlandiya’nın bu yıl 

AVRUPA BEKLENENDEN 
SERT DARALACAK

Avrupa Komisyonu Mayıs’ta açıkladı-
ğı büyüme beklentilerini yayınladığı “Yaz 
2020 Ekonomik Tahminler” raporunda aşa-
ğı yönlü revize etti ve Euro Bölgesi’nin bu 
yıl yüzde 7.7 değil yüzde 8.7 daralmasını 
öngördü. 

Krizin daha önce tahmin edilenden 
daha derin olacağına vurgu yapılan eko-
nomik görünüm raporunda “Tecrit ön-
lemlerinin kaldırılması Bahar Tahminleri 
raporunda öngörülenden daha kademeli 
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yüzde 6.3 daraldıktan sonra 2021’de sadece 
yüzde 2.8 büyümesi, İsveç’in bu yıl yüzde 
5.3 daraldıktan sonra 2021’de sadece yüzde 
3.1 büyümesi tahmin ediliyor. 

Raporla ilgili Brüksel'de basın top-
lantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun 
Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gen-
tiloni, "Salgın, Avrupa ekonomisini bekle-
nilenden daha sert etkiledi" dedi. Sürecin 
halen belirsizliklerle dolu olduğuna ve 
aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret 
eden Gentiloni, 2020 yılındaki daralma-
nın önceki tahminlerinden yüzde 1 daha 
olumsuz olduğunu vurguladı.

“Fırtınalı sularda dümende 
kalmaya devam ediyoruz”

Komisyonun Ekonomiden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de 
konuya ilişkin açıklamasında komisyonun 
bu karamsar tahminlerinin 750 milyar 
Euro büyüklüğünde ‘YeniNesilAB’ isimli 
dev iyileşme paketine neden acilen ihtiyaç 
olduğuna bir kanıt oluşturduğunu belirt-

ti ve şunları söyledi: “Tecritin ekonomik 
etkisi ilk tahminlerimizden daha fazla. Bu 
fırtınalı sularda dümende kalmaya devam 
ediyoruz ve ikinci dalga da dahil bir çok 
riskle karşı karşıyayız.” Dombrovskis, birlik 
olarak iyileşmenin hızının değişkenlik gös-
terdiğine de vurgu yaptı ve çalışanları ve 
şirketleri korumaya devam etmek zorunda 
olduklarını bu nedenle de AB düzeyinde 
işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Almanya’da hayal kırıklığı yaratan fabri-
ka sipariş verisinin ardından sanayi üretimi 
Mayıs verisi de beklentilerin altında kaldı. 
Almanya İstatistik Ofisi Destatis’in verile-
rine göre ülkenin sanayi üretimi Mayıs’ta 
yüzde 7.8 arttı. Nisan’daki yüzde 17.5’lik 
daralmanın ardından ekonomistler veri-
nin yüzde 10 gelmesini bekliyordu. Aynı 
dönemde fabrika siparişlerinin yüzde 15.4 
artması beklenirken, yüzde 10.4’lük bir artış 
açıklanmıştı. Birliğin ihracatının lokomotifi 
olan Almanya’da iyileşme daha görünür 
hale gelse de üretim Covid-19 krizi önce-
sine göre hâlâ kayda değer oranda ekside. 

Mayıs üretimi mevsimsellikten arındırılmış 
haliyle yıllık bazda yüzde 19 ekside. 

ING ekonomisti Carsten Brzeski de 
verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Bu sanayi verisi gelecek aylarda daha sık 
karşılaşacağımız bir modele işaret ediyor. 
Karantinaların kaldırılması ile aylık veriler 
yükselişe geçecek ancak ekonomilerin kriz 
öncesine dönebilmesi için bir iki yükseliş-
ten fazlasına ihtiyaç var.” 

Almanya’da hükümet, ekonominin 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü per-
formansı göstermesini ve bu yıl yüzde 6.3 
daralmasını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu’nun raporunda 
paritenin 2020’de ortalama 1.11 düzeyle-
rinde kalması 2021 yılında ise 1.12 düze-
yine yükselmesi öngörüldü. Euro Bölgesi 
enflasyon görünümü bu yıl için yüzde 
0.3 olarak öngörülürken, 2021’de enflas-
yonun yüzde 1.1’e yükselmesi bekleniyor. 
Euro Bölgesi’nde kısa vadeli faizlerin bu 
yıl ekside yüzde 0.4 kalacağı ve gelecek 
yıl negatif alanda derinleşerek eksi yüzde 
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memiş bir hızda, etkin aşılara, teşhislere ve 
terapötiklere (tedavi edicilere) ihtiyacımız 
var" dedi.

Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı 
Okonjo-Iweala da koalisyonun virüs ile 
mücadele kapsamında gelecek 12 ay için-
de test, tedavi ve aşı için 31.3 milyar dolara 
ihtiyacı olduğunu, şimdiye dek sadece 3.4 
milyar dolar toplandığını aktardı.

DSÖ'nün Nisan ayı sonunda Covid-19 
ile mücadele kapsamında tıbbi araçlara 
ilişkin araştırma ve bunların geliştirilmesi 
için başlattığı "ACT-Accelerator" inisiyatifi, 
2021’in ortalarına kadar düşük ve orta ge-
lirli ülkelere 500 milyon test ve 245 milyon 
kişiyi kapsayacak şekilde tedavi hedefliyor.

Koalisyon ayrıca 2021 yılı sonuna kadar 
düşük ve orta gelirli ülkeler tarafından satın 
alması planlanan 1 milyar doz da dahil 
olmak üzere 2 milyar doz aşıya ulaşmayı 
hedefliyor.

0.5 düzeyine düşeceği öngörüldü. Uzun 
vadeli faizlerin ise hem bu yıl hem gele-
cek yıl ortalama eksi yüzde 0.4 düzeyinde 
kalacağı tahmin ediliyor. 

Bazı emtialar için de tahminler yer alan 
rapora göre Brent bu yıl ortalama 41.8 
dolar/varil düzeyinde kalacak ve 2021’de 
43 dolar düzeyine çıkacak.

lendirmesinde bulunuldu. Raporda, hare-
ketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak 
hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygula-
malarının bir süre daha devam etmesinin 
muhtemel olduğu bildirildi.

Ekonomide son göstergelerin hafif bir 
toparlanmaya işaret ettiği aktarılan rapor-
da, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük 
bir seviyeden toparlanmaya başlıyor" ifa-
desi kullanıldı. Raporda, finansal koşulların 
kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı 
kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar ka-
zandığı ya da arttığı belirtildi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.9 
daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı 
raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma 
bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik 
görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yok-
sulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek" 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faali-
yet, yeniden açılan ekonomilerde bekle-
nenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, 
tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven 
ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın 
daha da yayılması daha geniş çapta bo-
zulmaya yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Çoğu G20 ekonomisinde geniş kap-
samlı politika desteği sağlandığına dikkatin 
çekildiği raporda, politika yapıcıların di-

31.3 MİLYAR DOLARA 
İHTİYAÇ VAR

EYLEM ÇAĞRISI

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus'un da katıldığı vi-
deo konferans yöntemiyle düzenlenen 
etkinlikte konuşan DSÖ'nün "ACT-Acce-
lerator" programı özel temsilcisi Ngozi 
Okonjo-Iweala, "Düşük ve orta gelirli ülke-
lerde tedavi ve teşhis için 12 aydan fazla 
bir süreye, aşılar için de 18 aya gereksinim 
duyuluyor" diye konuştu.

Ghebreyesus, "Covid-19'u kontrol al-
tına almak ve hayat kurtarmak için, eşi 
görülmemiş miktarda ve benzeri görül-

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), 
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 
Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem 
Notu" raporunu yayımladı.

Covid-19’un dünya genelinde yayılma-
ya devam ettiğine işaret edilen raporda, 
"Pandemi yeni bir aşamaya girdi" değer-
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rençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu 
desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, işsizlik oranlarının yüksek ol-
duğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca 
dönülmesinin mümkün olmadığı belirti-
lerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın 
gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kolektif çaba vurgusu
Sağlık krizinin sona ermesi ve büyüme-

nin yeniden canlandırılması için G20'nin 
kolektif çabalarının önemli olduğu vurgu-
lanan raporda, politika yapıcıların salgınla 

mücadele için gerekli ürünlerle sağlık mal-
zemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti 
altına almak için birlikte çalışması ve temel 
ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının 
kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uy-
gulama raporunu da yayımladı. G20'nin 
Covid-19'un yayılmasını önlemek ve eko-
nomik etkisini sınırlamak için çalıştığının 
belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık 
hizmetleri, insanları ve firmaları destekle-
meyi hedeflediği aktarıldı.

Raporda, finansal sektör politikalarının 

piyasa güvenini desteklemeye ve zorluk-
ları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade 
edildi.

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina 
Georgieva, "Krizin Bir Sonraki Aşaması: 
Dirençli Bir Toparlanma İçin Daha Fazla 
Eylem Gerekiyor" başlıklı bir blog yazısı 
kaleme aldı.

Daha güçlü iç politika ile uluslararası 
iş birliğinin dirençli ve kapsayıcı bir topar-
lanma için önemini vurgulayan Georgieva, 
"Krizin yeni bir aşamasına girdik, dayanıklı 
ve müşterek bir toparlanmayı güvence 
altına almak için daha fazla politika atikliği 
ile eylemi gerektirecek" değerlendirmesin-
de bulundu.

İkinci dalga endişesi 
Georgieva, küresel ekonominin bu yıl 

yüzde 4.9 oranında daralmasının beklen-
diğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu yılın başında benzeri görülmemiş 
bir düşüş kaydeden küresel ekonomik fa-
aliyet, giderek güçlenmeye başladı. Kısmi 
toparlanmanın 2021'de devam etme-
si bekleniyor. G20 de dahil olmak üzere 
birçok ülke tarafından alınan istisnai ön-
lemler, yaklaşık 11 trilyon tutarındaki mali 
tedbirler ve merkez bankalarının büyük 
likidite enjeksiyonlarıyla küresel ekono-
miyi destekledi. Bu olağanüstü çaba hafife 
alınmamalı. Ancak henüz düzlüğe çıkma-
dık. Hastalığın ikinci büyük küresel dalgası 
ekonomik faaliyette daha fazla bozulmaya 
yol açabilir."

Georgieva, birçok ülkenin krizin eko-
nomik sonuçlarından etkileneceğinin 
altını çizerek iş gücü piyasasındaki ciddi 
bozulmaların büyük bir endişe kaynağı 
olduğunu ifade etti.

Şirketlerin nakitlerini tüketmesiyle iflas-
ların da yaygınlaştığını belirten Georgieva, 
beşeri sermayenin de risk altında olduğunu 
ve 162 ülkede 1 milyardan fazla öğrencinin 
eğitiminin kesintiye uğradığını aktardı.

Georgieva, salgının yoksulluk ve eşit-
sizliği artıracağını vurgulayarak iç politika 
ve uluslararası iş birliği alanlarında daha 
fazla eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Desteklerin mali bedellerinin büyük 
ve artan borç seviyelerinin ciddi bir sorun 
olduğuna işaret eden Georgieva, ancak 
krizin bu aşamasında desteklerin erken 
çekilmesinin maliyetinin devam etmesin-
den daha fazla olduğunu ifade etti.

KORONAVİRÜS



75EKONOMİK FORUM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yö-
netim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Euro 
Bölgesi'nin henüz Covid-19 salgınının 
oluşturduğu ekonomik krizinin meydana 
getirdiği tehlikelerin sonlanmadığını be-
lirtti ve ECB'nin varlık alım programında 
herhangi bir ayarlamaya gerek olma-
dığını ifade etti. Yakın tarihin en büyük 
ekonomik çöküşüne müdahale eden ECB 
1.35 trilyon Euro bütçeli Pandemi Satın 
Alma Programı'nı (PEPP) devreye alarak, 
Avrupa Birliği'nin ekonomisini korumak 
adına bankalara ödeme yaptı.

Panetta, "Bir zafer ilan etmek için çok 
erken" dedi ve Euro Bölgesi ekonomisinin 
yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 
daha fazla daralma ihtimalinin yüksek 
olduğunu ekledi.

Son verilerin sanayi üretimi, pera-
kende satışlar ve satın alma yöneticileri 
endekslerinde iyileşmelere işaret etme-
sinin sebebinin hükümet teşvikleri ve 
ekonomik faaliyette görülen büyük dü-
şüş olduğunu söyledi ve ekledi "Veriler 
rahatlamak için yeterli değil."

PEPP'in amaca hizmet ettiğini be-
lirten Panetta, "Programda değişikliğe 
gitmek ya da farklı bir aksiyon almak için 
bir sebep görmüyorum" dedi.

Ekonomik faaliyetin salgın öncesi dö-
nemin oldukça altında olduğuna işaret 
eden Panetta, bu durumun 2022 yılının 
sonundan önce düzelmeyeceğini ön-
görerek, "Salgın sebepli krizin etkilerinin 
sona erdiğinden emin olana dek, güçlü 
parasal teşviklere devam ederek enflas-
yonu yeniden istenen düzeylere yükselt-
meliyiz" diye konuştu.

Panetta, Mart ayından beri devam 
eden ECB'nin satın alma programları ve 
yeniden finanse etme operasyonlarının 
enflasyonda yüzde 0.8 ve gayri safi yurt 
içi hasılada yüzde 1.3'lük artışa sebep 
olacağını ekledi.

ECB, ÇÖKÜŞE
MÜDAHALE ETTİ

REZERVLER TÜRKİYE’Yİ 
SAVUNMASIZ BIRAKTI

ğuna dikkat çekti. IIF'in Baş Ekonomisti 
Sergi Lanau ve ekonomist Jonathan For-
tun gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 
kapsamında değişen dış finansman kırıl-
ganlıklarını konu alan bir rapor hazırladı.

Raporda, küresel ekonomideki dur-
gunluk nedeniyle cari işlemler açığı bü-
yük ölçüde daralan bazı gelişmekte olan 
ülkelerin dış finansman ihtiyaçları ve kırıl-
ganlıklarının da azalacağı belirtildi. Ancak, 
raporda resesyona rağmen dış borç öde-
melerinin bazı ülkeler için ciddi bir risk ol-
maya devam ettiği de kaydedildi. Türkiye, 
G. Afrika, Ukrayna, Şili ve Kolombiya gibi 
zayıf rezervlere sahip olan bu ülkelerin 
dış finansman ihtiyacında savunmasız ol-
duğu ifade edildi. IIF Baş Ekonomist Sergi 
Lanau, “Derin durgunluklar, gelişen ülkele-
rin cari açıklarını silecek ve dış finansman 
ihtiyaçlarını azaltacaktır. Ancak, dış borçları 
rezervlerine göre yüksek olan bazı ülkeler 
var. Bu cephede Türkiye, Güney Afrika ve 
Ukrayna savunmasız” dedi.

Raporda, yer alan tabloda Türkiye'nin 
bir yıl içerisinde vadesi gelecek dış finans-
man ihtiyacının toplam rezervlerine oranı-
nın yaklaşık yüzde 200'e ulaştığına dikkat 
çekildi ve Türkiye dış finansman kırılganlığı 
en yüksek ülke olarak gösterildi.

Brezilya, Meksika gibi bazı ülkelerin ise 
rezervlerinin dış finansman ihtiyacında 
iyi bir tampon görevi üstlendiği belirtildi. 
Ancak bu ülkelerin de kritik büyüme ve 
mali görünüm gibi kendilerine özgü prob-

lemler yaşadığı kaydedildi.
IIF ekonomisti Elina Ribakova ise ge-

lişmekte olan ülkeler için hayati öneme 
sahip turizmi konu alan raporunda ana 
senaryoya göre uluslararası giriş yapan 
kişi sayısının 2020'nin sonunda geçen yılki 
seviyenin ancak yarısını yakalayabileceğini 
kaydetti. Ribakova, “Tam bir toparlanma-
nın gerçekleşmesi iki yıldan fazla sürebilir” 
diye konuştu. Bu arada yine Uluslararası 
Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre 
gelişmekte olan ülkelerin 2019'un son çey-
reğinde 70.6 trilyon dolar olan borçları bu 
yılın ilk çeyreğinde 72.6 trilyon dolara çıktı. 
Raporda, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl 
vadesi gelecek 3.7 trilyon dolar olan borç-
larının gelecek yıl 4 trilyon dolara çıkacağı, 
bunun yüzde 17'sini döviz oluşturacağı 
için borcunu ödemekte en çok zorlanacak 
ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Türkiye olacağı vurgulandı.

Küresel borç tutarı 
258 trilyon dolara çıktı

2020 yılının ilk çeyreğinde Çin başta 
olmak üzere bazı ülkelerde salgının etkileri 
görülmeye başladığı için küresel borçlar 
da GSYH'nin yüzde 331'ine ulaşarak 258 
trilyon dolarla rekor kırdı. Geçen yılın son 
çeyreğinde küresel borç miktarı 249 trilyon 
dolar, GSYH içindeki payı ise yüzde 320'ydi. 
Pandeminin etkisinin yoğunlaştığı ikinci 
ve üçüncü çeyrekte bu miktarın kat be kat 
artacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) res-
mi rezervleri ve ekonomik görünümleri 
zayıf olan Güney Afrika, Türkiye ve Uk-
rayna'nın dış finansman kırılganlığı en 
yüksek ve en savunmasız ülkeler oldu-
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TÜRKİYE'NİN 
OTOMOBİLİ 
İÇİN DEV BİR 
ADIM ATILDI
TOGG Mühendislik, Tasarım 
ve Üretim Tesisleri İnşaatına 
Başlama Töreni, Bursa’nın 
Gemlik ilçesinde yapıldı. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
törende yaptığı konuşmada 
bugün Türkiye'nin yarım asırlık 
otomobil hayaline dev bir adım 
daha attıklarını söyledi.
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T OGG Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama 
Töreni, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende 

yaptığı konuşmada bugün Türkiye'nin ya-
rım asırlık otomobil hayaline dev bir adım 
daha attıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil 
konusundaki çağrılarını anımsatan ve bu 
hayali gerçekleştirme görevini kendilerine 
verdiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Hol-
ding ve Kök Grubu'nun bu vizyona inanarak 
zorlu yolculuğa çıktığını bildirdi.

Koronavirüse rağmen işlerini aksatma-
dan sürdürdüklerini dile getiren M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, başarılı bir sınav verilen salgın 
süreci sonrası ekonomide de normalleşme 
adımlarını ardı ardına attıklarını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün 
sürecin bir sonraki adımına geçtiklerini, 
Türkiye'yi Covid-19 sonrası küresel ekono-
mide daha güçlü konumlandırabilmek için 
"şimdi yatırım zamanı" dediklerini anlattı. 
Yatırımı Bursa-Gemlik'ten başlattıklarını 
dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, "Otomotiv dünyası kabuk değiştirir-
ken, inşallah Türkiye de masada önemli 
bir oyuncu haline gelecek. İnşallah artık 
kazanan tarafa geçeceğiz. Çünkü bu 83 
milyonun otomobili" diye konuştu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin 
sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayaca-
ğını, markasının, patentinin ve tasarımının 
kendilerinin olacağını kaydederek, yeni lig-
de kendilerinin de yer alacağını vurguladı.

“1 milyon adet aracı üretip 
halkımıza sunmuş olacağız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 15 yılda 
22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin 
adetlik kapasiteye ulaşacaklarını belirterek, 
"Allah'ın izniyle 2032'ye kadar 1 milyon 
adet aracı üretip halkımıza sunmuş ola-
cağız" dedi. Yerli otomobilin Ar-Ge'si için 
bugüne kadar 700 milyon liranın üzerinde 
para harcandığını dile getiren TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, paydaşların üç yıl içinde 
koyacakları 3.5 milyar liralık sermaye ile de 
bugünden Türkiye'nin en büyük ödenmiş 
sermayeli sanayi şirketlerinden birini müj-
delemiş olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG ile 
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başlattıkları bu yeni ortaklık kültürünün 
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birçok yatırım-
da da yeni bir model olacağını kaydederek, 
"Buraya 'fabrikadan fazlasını' inşa ediyo-
ruz. Burası sadece bir üretim üssü değil, 
bir teknoloji üssü olacak. Dördüncü sanayi 
devriminin dijital dönüşümün en güzel 
örneklerini burada sergileyeceğiz. Dünya 
markası olmanın gereklerini bir bir yerine 
getireceğiz" ifadelerini kullandı. Stratejik 
ve ekonomik olarak yatırımlarına en uygun 
olan planlamaları yaptıklarını vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Planlarımız 
bazı istemeyenlere, oyun bozmaya çalı-
şanlara rağmen tıkır tıkır işliyor. Görevimiz 
Türkiye'nin Otomobili'ni yapmak, yerli ve 
milli olmak. Her Türk vatandaşının gurur du-
yacağı bir marka oluşturmak" diye konuştu.

 "2025'te yüzde 68 
yerlilik oranına çıkacağız”

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başlangıç-
ta yüzde 51 yerli olarak piyasaya çıkacak-
larını belirterek, "2025'te yüzde 68 yerlilik 
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oranına çıkacağız. Ekonomik olarak uygun 
ve sürdürülebilir olduğu sürece bu rakamı 
daha da yukarılara çekeceğiz" şeklinde 
konuştu. Fabrikada 4 bin 300 kişiyi istihdam 
edeceklerini dile getiren TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada 
hassas olduğumuz iki konu var. Birincisi 
kadın, ikincisi bölge halkının istihdamı. Ka-
dın çalışan istihdamında yüzde 30'luk oranı 
aşmaya çalışacağız. Çalışan ihtiyacımızı 
olabildiğince bölgemizden yani Gemlik 
ve çevre ilçelerden karşılayacağız. Çevreye 
zarar vermeden yeşil fabrika konsepti ile 
ilerliyoruz. TOGG'u geliştirip büyütürken 
Gemlik'i de geliştirip büyüteceğiz. Gemlik 
Zeytini’nin uluslararası coğrafi işaret alması 
konusunda sorumluluk üstlendik."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu işe 
inandıklarını, ortaklarıyla birlikte taşın altı-
na ellerini değil gövdelerini de koyduklarını 
belirterek, yollarının uzun ve zorlu olduğu-
nu, kendilerinin başarısız olmasını isteyen-
lerin yüzünü kara çıkaracaklarını bildirdi.

"Türkiye'nin Otomobili teknolojik dö-

nüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir" di-
yen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu inançla 
TOGG ortakları ve çalışanları olarak işlerinin 
başında olduklarını söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz yıl sonunda 
araçlarımızı tanıttık, şimdi de üretim üs-
sümüzün yapımına başlıyoruz. İnşallah 
planlarımızı bir bir yerine getirerek, 2022 
sonunda da ilk aracımızı burada yine siz-
lerin huzurunda banttan indireceğiz" dedi.

“Türkiye'nin Otomobili dünyanın 
birçok yerinde ses getirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da  "Türkiye'nin Otomobili"nin üre-
tileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töre-
ni'ndeki konuşmasında, 60 yıllık hayali 
gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir 
adım atılan böyle bir günde katılımcılarla 
beraber olmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında 
Türkiye'nin otomobillerinin tanıtıldığını, 
örnek modellerinin kamuoyuyla pay-
laşıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sade-
ce ülkemizde değil dünyanın bir çok 
yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz 
on yıllardır hasretini çektiği bu proje-
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oranına çıkacağız. Ekonomik olarak uygun 
ve sürdürülebilir olduğu sürece bu rakamı 
daha da yukarılara çekeceğiz" şeklinde 
konuştu. Fabrikada 4 bin 300 kişiyi istihdam 
edeceklerini dile getiren TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada 
hassas olduğumuz iki konu var. Birincisi 
kadın, ikincisi bölge halkının istihdamı. Ka-
dın çalışan istihdamında yüzde 30'luk oranı 
aşmaya çalışacağız. Çalışan ihtiyacımızı 
olabildiğince bölgemizden yani Gemlik 
ve çevre ilçelerden karşılayacağız. Çevreye 
zarar vermeden yeşil fabrika konsepti ile 
ilerliyoruz. TOGG'u geliştirip büyütürken 
Gemlik'i de geliştirip büyüteceğiz. Gemlik 
Zeytini’nin uluslararası coğrafi işaret alması 
konusunda sorumluluk üstlendik."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu işe 
inandıklarını, ortaklarıyla birlikte taşın altı-
na ellerini değil gövdelerini de koyduklarını 
belirterek, yollarının uzun ve zorlu olduğu-
nu, kendilerinin başarısız olmasını isteyen-
lerin yüzünü kara çıkaracaklarını bildirdi.

"Türkiye'nin Otomobili teknolojik dö-

nüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir" di-
yen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu inançla 
TOGG ortakları ve çalışanları olarak işlerinin 
başında olduklarını söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz yıl sonunda 
araçlarımızı tanıttık, şimdi de üretim üs-
sümüzün yapımına başlıyoruz. İnşallah 
planlarımızı bir bir yerine getirerek, 2022 
sonunda da ilk aracımızı burada yine siz-
lerin huzurunda banttan indireceğiz" dedi.

“Türkiye'nin Otomobili dünyanın 
birçok yerinde ses getirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da  "Türkiye'nin Otomobili"nin üre-
tileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töre-
ni'ndeki konuşmasında, 60 yıllık hayali 
gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir 
adım atılan böyle bir günde katılımcılarla 
beraber olmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında 
Türkiye'nin otomobillerinin tanıtıldığını, 
örnek modellerinin kamuoyuyla pay-
laşıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sade-
ce ülkemizde değil dünyanın bir çok 
yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz 
on yıllardır hasretini çektiği bu proje-
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ye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. 
Ancak meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 
yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir 
hamleye girişmesi insanımız için nasıl 
umut olmuşsa içimizdeki bazı çevrelerin 
de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin 
büyümesinden, güçlenmesinden, öz gü-
veninin artmasından rahatsızlık duyanlar 
hemen yoğun bir karalama kampanyası 
başlattılar" ifadelerini kullandı. 

Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir 
tek çivi dahi çakmamış olanların koro ha-
linde iftira üretme yarışına koyulduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 
milyonun sevincine ortak olmak yerine 
menüsünden, başlatma tuşuna kadar 
komik gerekçelerle projede açık arandı-
ğını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"'Otomobilin 'kaputu da farı da varmış' 
manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, 
kendi cahilliklerini, aşağılık komplekslerini 
ortaya koydular. Tüm çabalarına, tüm araş-
tırmalarına rağmen hamdolsun projede 
hiçbir kusur bulamadılar" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dalga geç-
mek niyetiyle atılan manşetlerin hepsinin 
dönüp dolaşıp atanların eline yüzüne 
bulaştığını belirterek,  şöyle devam etti: 
"7'den 70'e 83 milyonun tamamı, genci 
yaşlısıyla milletimizin her bir ferdi, ülkemi-
zin gücünü ve üretim kapasitesini temsil 
eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içeri-
den ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış 
bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında 
milyonlarca yürek yeniden heyecana ka-
pıldı. Biz de milletimizin bu beklentilerini 

boşa çıkarmamak için koronavirüs sal-
gınına rağmen gece gündüz demeden 
çalıştık, çabaladık. 

Tüm dünyanın yatırımlarını durdurdu-
ğu veya askıya aldığı bir dönemde Türkiye 
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olarak sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, 
enerji, çevreye kadar her alanda projelerimi-
ze hız verdik. Salgın döneminde hizmete al-
dığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, 
millet bahçeleri, ulaşım yatırımları eser ve 
hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak 
ülkemizin dört bir yanında yükselmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün temeli 
atılan Türkiye'nin Otomobili Fabrikası’nın ise 
bu yatırım zincirinin altın halkası olduğunu 
dile getirerek, burada sadece yeni bir yatırı-
ma başlamanın sevincini değil salgına rağ-
men devasa bir projeyi hayata geçirmenin 
haklı gururunun yaşandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil 
tanıtıldığında "Bunlar nerede üretilecek" 
diye soranlara, daha tasarım aşamasında 
bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep 
birlikte en güzel cevabın verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen 
vurgun yemeyi göze almalıdır. Öyle der-
ler. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru 
için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dalga geç-
mek niyetiyle atılan manşetlerin hepsinin 
dönüp dolaşıp atanların eline yüzüne 
bulaştığını belirterek,  şöyle devam etti: 
"7'den 70'e 83 milyonun tamamı, genci 
yaşlısıyla milletimizin her bir ferdi, ülkemi-
zin gücünü ve üretim kapasitesini temsil 
eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içeri-
den ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış 
bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında 
milyonlarca yürek yeniden heyecana ka-
pıldı. Biz de milletimizin bu beklentilerini 

boşa çıkarmamak için koronavirüs sal-
gınına rağmen gece gündüz demeden 
çalıştık, çabaladık. 

Tüm dünyanın yatırımlarını durdurdu-
ğu veya askıya aldığı bir dönemde Türkiye 

HABER

olarak sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, 
enerji, çevreye kadar her alanda projelerimi-
ze hız verdik. Salgın döneminde hizmete al-
dığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, 
millet bahçeleri, ulaşım yatırımları eser ve 
hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak 
ülkemizin dört bir yanında yükselmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün temeli 
atılan Türkiye'nin Otomobili Fabrikası’nın ise 
bu yatırım zincirinin altın halkası olduğunu 
dile getirerek, burada sadece yeni bir yatırı-
ma başlamanın sevincini değil salgına rağ-
men devasa bir projeyi hayata geçirmenin 
haklı gururunun yaşandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil 
tanıtıldığında "Bunlar nerede üretilecek" 
diye soranlara, daha tasarım aşamasında 
bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep 
birlikte en güzel cevabın verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen 
vurgun yemeyi göze almalıdır. Öyle der-
ler. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru 
için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu 

43EKONOMİK FORUM

yolda biz de vurgun yemeyi göze aldık ve 
alacağız. Son 18 senede neleri başardıysak 
sabotajlara, engelleme girişimlerine, teh-
ditlere rağmen başardık" dedi. 

"Bugün inşaatına başlayacağımız sade-
ce bir fabrika değildir" diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, buranın insanların zihnin-
deki fabrika algısını kökten değiştirecek, 
içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir 
üretim kompleksi olduğunu söyledi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Türkiye'nin Otomobili'nin hayırlı ol-
masını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
projenin bu aşamaya ulaşmasında emeği 
ve katkısı olan herkesi tebrik ederek, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimine, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na, projeye yüreğini 
koyan babayiğitlere, gecesini gündüzüne 
katarak projenin bugünlere gelmesini sağ-
layan TOGG ekibine teşekkürlerini sundu. 

Bu alandaki büyük beklentileri hayata 

geçireceklerine inandığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "İnşallah 
bizler de projenin tüm saflarında yanınızda 
olmaya, sizleri desteklemeye devam ede-
ceğiz. Mevlam yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin" diyerek tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ise konuşmasında Türkiye’nin Oto-
mobili’nde önemli bir eşiği bugün geride 
bıraktıklarını vurguladı. Bakan Varank, şöyle 
konuştu: "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, 
yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara 
çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gu-
rurluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 
18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve ino-
vasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. 
Bu atılımların hepsinin temelinde, Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan 
politikalar ve başlatılan projeler var.

Böylece bir yanda kalkınmada sınıf at-
larken, diğer yanda milletimizin refahını 
çok daha ileri noktalara taşıdık. Türkiye, 
hemen hemen her sektörde üretim yapma 
kabiliyetine sahip. Planlı sanayileşmeye ev 
sahipliği yapan, yurdun dört bir yanına 
yayılmış üretim altyapılarımız var.

Parlak ve yenilikçi fikirleri yeşerten, sıfır-
dan kurduğumuz Ar-Ge merkezleri ve tek-
noparklarımız var. İşte bu kurulu alt yapılar 
sayesinde dünya standartlarında bir yoğun 
bakım solunum cihazının seri üretimini, 
hem de salgın döneminde, rekor sürede 
gerçekleştirebildik. Aşı ve ilaç alanındaki 
çalışmalarımızla, dünyada takip edilen bir 
ülke haline geldik. Savunma sanayindeki 
yüksek teknolojili ürünlerimizle, güçlü bir 

küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerli-
yoruz. Raylı sistemlerde büyük atılımların 
eşiğindeyiz. Elbette bunlarla yetinmek ni-
yetinde değiliz. Hedefimiz, yüksek teknoloji 
üreten, hatta teknolojiye yön veren öncü 
ülkelerden birisi olmak."

Karakaş: İnşaat 
18 ayda tamamlanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş 
da fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede 
tamamlanacağını belirterek, "Bu yıl içeri-
sinde ekipmanların siparişine başlayaca-
ğız ve 2022'nin son çeyreğinde seri aracın 
banttan inişini hep beraber burada kutluyor 
olacağız" dedi. Türkiye'nin Otomobili'nin 
dünyanın ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 
ana haberlerde birinci sırada yer aldığını 
dile getiren Karakaş, bu alanda yaşanan 
gelişmelerde bahsetti. TOGG'un bilinirlik 
düzeyinin Türkiye'de yüzde 90'ın üzerine 
çıktığını anlatan Karakaş, tasarımı, güçlü ve 
özgüvenli duruşuyla marka beğeni endek-
sinde kısa sürede yüzde 73 oranında sıçrama 
kaydettiklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TOBB ve TOGG Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafın-
dan yerli otomobilin maketi hediye edildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki-
lerle "Ya Allah, Bismillah. Hayır olsun" diye-
rek butona basmasıyla fabrika temeline ilk 
beton döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
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SAĞLIK
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Hücre ve organların zarar 
görmesine, kalp hastalığı 
kanser ve yaşlanma gibi 
sağlık sorunlarının daha 
çabuk ortaya çıkmasına 
neden olan serbest 
radikallerin olumsuz 
etkilerinden kurtulmak 
için vücudumuz, vitamin 
ve minerallerin yardımıyla 
savunma mekanizması 
geliştirir. Vitamin ve 
mineraller, vücut tarafından 
üretilemeyeceği için 
yiyeceklerle alınmalıdır.

B ağışıklık sisteminin güçlenme-
sinde sağlıklı, yeterli ve den-
geli beslenmenin önemi tar-
tışılamaz. Her erişkinin sahip 

olduğu bağışıklık sistemi; sık hastalanma, 
olumsuz çevre koşulları, aşırı yorgunluk 
ve stres, uykusuzluk, kötü ve yetersiz bes-
lenme, sigara ve alkol kullanımı, ağır eg-
zersiz gibi etkenler ile zayıflar. Güçlü bir 
bağışıklık sistemine sahip olmanın en iyi 
yolu sağlıklı yaşam tarzıdır. Sağlıklı besinler 
seçmek, düzenli ve ağır olmayan egzersiz 
yapmak, kilo kontrolünü sağlamak, sosyal 
yaşantınızı planlamak, stresten uzak bir 
yaşam, yeterli ve kaliteli bir uyku alışkanlığı 
bağışıklık sisteminizi destekler.

TOBB ETÜ Hastanesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölüm Yöneticisi Uzm. Dyt. Mehtap 

Sağlıklı yaşam için bağışıklık 
sisteminizi destekleyin

Ersin Bayrak da konu ile ilgili deneyimlerini 
bizimle şöyle paylaştı: “Besinler, vücuda 
enerji vermek için oksijenle yanarken ser-
best radikal adı verilen organizma için 
zararlı birçok madde oluşur. Olumsuz çev-
re koşulları da (hava kirliliği, ultra viyola 
ışınları, radyasyon, egzoz gazları, sigara 
dumanı, vb.) hücrelerimizi etkileyerek ser-
best radikal miktarını artırır. Tüm hücre ve 
organların zarar görmesine, kalp hastalığı, 
kanser ve yaşlanma gibi sağlık sorunlarının 
daha çabuk ortaya çıkmasına neden olan 
serbest radikallerin olumsuz etkilerinden 
kurtulmak için vücudumuz, vitamin ve 
minerallerin yardımıyla savunma meka-
nizması geliştirir. Vitaminler ve mineraller, 
vücut tarafından üretilemeyeceği için yi-
yeceklerle alınmalıdırlar.

Nasıl beslenmeliyiz?
Güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli 

düzeyde vitamin ve mineral alınmalı, kali-
teli protein tüketilmelidir. Güçlü bir bağı-
şıklık sistemi için her gün yeterli miktarda 
protein tüketilmeli ve protein ihtiyacının 
yarısından fazlası hayvansal protein kay-
nakları olan et, yumurta ve süt ürünlerin-
den karşılanmalıdır. Geri kalan kısmı ise 
tahıl ürünleri, kuru baklagiller, fındık, fıstık 
ve ceviz gibi yağlı tohumlar olan bitkisel 
protein kaynaklarından karşılanabilir.

Vitamin ailesinde iki ana grup altında 
13 vitamin vardır. Birinci grup; yağda çö-
zünen vitaminler (A. D. E ve K), sentezleri 
için kolestrol gerektiren, yağ dokusunda 
depolanabilen ve ihtiyaç anında salınabi-
len vitaminlerdir. 

İkinci grup; suda çözünen vitaminleri 
(B-kompleks grubu ve C vitamini) kapsar. 
Suda çözünen vitaminler, vücutta depo-
lanmazlar ve belli miktarlarda dışardan 
alınmaları gerekmektedir. B-kompleks gru-
bu içinde, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 
(niasin), B5 (pantotenik asit), B6 (pridoksin) 
ve B12 (kobalamin) vitaminleri, biyotin ve 
folik asit yer alır. Vücut için vitaminler kadar 
önemli bir grup da minerallerdir. Mineraller 
olmadan vitaminler görev yapamazlar. 
Mineraller; kemik, diş, yumuşak doku, kas, 
kan sinir hücrelerinin yapısında bulunur. 
Hormon üretimi, sinirlerden mesaj iletimi 
gibi birçok biyolojik reaksiyonda, reaksi-
yonu hızlandırıcı rol oynarlar. Kalsiyum, 
iyot, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, 
selenyum, sodyum, çinko en önemlileridir. 
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TOBB ETÜ Hastanesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Yöneticisi 
Uzm. Dyt. Mehtap ERSİN BAYRAK

A vitamini
Doğal besinlerden en çok karaciğer, 

yumurta sarısı ve süt yağında bulunan 
A vitamini; görme işlevleri,  epitel doku 
devamlılığı, büyüme-gelişme ve üreme 
fonksiyonlarındaki görevlerinin yanı sıra 
bağışıklık sistemi işlevleri açısından da 
önem taşır. Günlük yeterli A vitamini alımı, 
deri bütünlüğünü koruyarak mikroplara 
karşı ilk bariyeri oluşturur ve enfeksiyonlara 
karşı vücut direncini artırır. Karaciğerde 
depolanabilen bir vitamin olduğundan 
gereğinden fazla alımı sağlığı olumsuz 
etkileyebilir. Sarı ve turuncu sebzeler A 
vitamini öncüsü olan beta karotenden 
zengindir. Havuç, kayısı, balkabağı, ıspa-
nak, kabak, tere, marul, maydanoz, dereo-
tu, roka ve brokoli A vitamininden zengin 
kaynaklardır.

E vitamini 
Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, da-

mar tıkanıklığını önler. Hücre zarlarına ser-
best radikallerin tutunmasını engelleyerek 
hücre yapısını korur. E vitamini selenyum 
ile birlikte bağışıklık sisteminin fonksiyo-
nunun artmasına yardımcı olur. Sıvı yağlar, 
fındık, fıstık ve ceviz gibi yağlı tohumlar E 
vitamini kaynaklarıdır. 

C vitamini   
C vitamini vücutta depolanmaz. Bu 

nedenle bağışıklık hücrelerini geliştirmek 
ve korumak için günde üç öğün besinlerle 
birlikte C vitamini içeriği yüksek sebze ve 
meyveler tüketilmelidir. 

Ayrıca C vitamini vücudumuzda kan 
yapımı için gerekli olan demir ve folik asi-
din kana geçmesini kolaylaştırır ve kulla-
nımını arttırır. Böylelikle demir yetersizliği 
anemisi önlenir. Maydanoz, yeşil sivri biber, 
roka, turunçgiller, kuşburnu, ahududu, so-
ğan, kereviz, brokoli, çilek ve kivi gibi C 
vitaminince zengin besinleri taze olarak 
tüketmek C vitamini kayıplarını önlemek 
açısından önemlidir.

Demir
Demir mineralinin yetersiz alımı bağı-

şıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksi-
yonlara olan duyarlılığı artırır. Demir zengi-
ni olan kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, 
kuru baklagiller ve yeşil sebzelerin yanında 
C vitamini kaynağı tüketilmelidir. Böylece 
vücutta demirin kullanılabilirliği artar.

Çinko
Bağışıklığı güçlü tutmada önemli rolü 

vardır. Vücutta enfeksiyon olduğu zaman 
bağışıklık hücrelerinin çoğalması ve hücre-
leri harekete geçiren kimyasal maddelerin 
salgılanması için çinkoya gereksinim vardır. 
Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri 
çinkonun en iyi kaynağıdır. Süt ve ürünleri, 
kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllar 
yeterli miktarda çinko içerirler.

Omega – 3
Vücudumuzdaki doku hücrelerinin 

önemli yapı taşlarını oluşturan yağ asitleri 
bağışıklık sistemini güçlendirerek hasta-

lıklarından koruma sağlar. Omega 3 yağ 
asitlerinden zengin besin kaynakları; balık 
(uskumru, somon, ringa balığı ve sardalya), 
ceviz, badem, soya filizi, koyu yeşil yapraklı 
sebzelerdir (keten tohumu, semizotu, bro-
koli…). Düzenli olarak haftada 2-3 kez 150 
gr. kadar balık tüketilmelidir.

B12 
Bağışıklık sisteminde, protein metabo-

lizmasında, sinir sisteminde ve kemik iliğin-
de kan hücrelerinin yapımında görevlidir. 
B12 vitamini eksikliği günümüzün önemli 
sorunlarından biridir ve B12 vitamini, sa-
dece hayvansal besinlerde (Et, süt, peynir, 
yumurta ve balıkta) bulunur. Başka sebep-
lere bağlanamayan unutkanlık, yorgunluk, 
halsizlik, el-ayak uyuşmaları, karıncalanma-
ları, kas güçsüzlükleri ve depresyon ben-
zeri problemlerin arkasında B12 vitamini 
eksikliği olabilir. Özellikle, yaşlılar, sık sık ve 
uzun süre diyet yapanlar, vejetaryenler ile 
anorektikler risk altındadır.

Probiyotikler
Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürün-

leri, probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar 
sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini 
güçlendirirler. Vücudumuzda çeşitli hasta-
lıklara yol açan bazı bakterilerin yanı sıra 
vücudu bu zararlı bakterilere karşı koru-
yan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı 
olan, bağışıklığınızı güçlendiren dost bak-
teriler vardır ve bunlara probiyotik adı ve-
rilir. Kefir, probiyotik bir besindir ve içindeki 
mikroorganizmalar bol miktarda vitamin (K 
vit, B1 vitamini, pantotenik asit, niasin, folik 
asit, B12 ve biyotin) sentezi yaparlar. Kefir, B 
vitaminlerinin emilimini de artırır.” 
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Olumsuz etkileri hemen hemen her sektörde hissedilen 
Covid-19 salgını dünya genelinde insanların günlük yaşamları 
üzerinde değişimler yaratırken, organik gıda sektörünün ise 

yıldızını parlattı. Salgın organik ve sürdürülebilir gıdalara 
olan talebi iki, hatta üç kat artırırken, AB’nin en önemli 

tedarikçilerinden olan Türkiye için de yeni fırsatların 
doğmasına neden oldu. Dünyada organik tarım 

alanını en fazla artıran ülkelerden biri olan 
Türkiye’de bu alanda üretilen ürün 

sayısı 230’u geçti.

COVID-19
ORGANİK GIDANIN
YILDIZINI PARLATTI
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MİLYAR DOLAR

2019’da küresel 
organik gıda satış 

miktarı

MİLYAR DOLAR

Küresel organik 
gıda satışlarında 

beş yıl içinde 
beklenen pazar 

büyüklüğü

BÜYÜME 

Organik gıda ve 
içecek pazarında 
2025 yılına kadar 

beklenen yıllık 
ortalama büyüme 

beklentisi

100 150 % 14.8 
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Y eni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle dünyada bin-
lerce kişi hayatını kaybederken, 
ekonomide de çarkların durma-

sına neden oldu. Birçok sektör geçici olarak 
kepenk indirirken, organik gıda gibi bazı 
sektörlerin ise yıldızı parladı. 

Etkileri hemen hemen her sektörde 
hissedilen Covid-19 salgını dünya gene-
linde insanların günlük yaşamları üzerinde 
değişimler yarattı. İnsanların sağlıklı bes-
lenme konusundaki tercihlerini yeniden 
şekillendirmeye başlayan pandemi bu yıl 
organik gıda sektörü için şimdiden önemli 
sonuçlar doğurmaya başladı.

Koronavirüs pandemisi organik ve sür-
dürülebilir gıdalara olan talebin artmasına 
neden oldu. Dünyanın dört bir yanındaki 
perakendeciler organik ürünler için büyük 
satış artışları yaşıyorlar. Çevrimiçi peraken-
deciler de şimdiye kadar yaşanmış en yük-
sek satış büyümesini bildiriyor.

Geçtiğimiz yıl da 100 milyar doların üze-
rine çıkan küresel organik gıda satışlarının 
bu yıl yüzde 25’in üzerinde büyümesi ve 
beş yıl içinde 150 milyar dolarlık bir pazara 
ulaşması bekleniyor. Özellikle Avrupa’daki 
büyüme en büyük organik gıda tedarikçi-
lerinden Türkiye için önem taşıyor.

Satışlarda yüzde 20’den 
fazla artış yaşandı

Organik ve ilgili ürün endüstrilerinde 
uluslararası deneyime sahip olan araştır-
ma, danışmanlık ve eğitim şirketi Ecovia 
Intelligence tarafından hazırlanan raporda, 

insanların virüse karşı bağışıklık sistemle-
rini güçlendirmek amacıyla daha doğal 
yiyeceklere yönelmesinin küresel organik 
gıda pazarındaki satışlarda önemli bir artış 
getirdiği belirtiyor. Sektör uzmanlarına göre 
sağlıklı beslenmeye yönelik talep kalıcı 
olacak ve pazar gelecek beş yılda önemli 
bir büyüme gösterecek.

Organik Ticaret Birliği (OTA), ABD’de 
organik gıda satışlarının 50 milyar doların 
üzerine çıktığını ve trendin güçlenerek 
devam edeceğini bildiriyor. OTA, 2020 ilk-
bahar döneminde satışların yüzde 20’den 
fazla arttığını kaydederken; süt, ekmek, 
makarna, pirinç, tahıllar, un ve maya gibi 
fırıncılık malzemeleri de dahil olmak üzere 
tüm önemli gıda kalemlerinde talebin sür-
mesini bekliyor. Sektör, Asya ve Avrupa’da 
da hızlı bir büyüme içinde. Hindistan’da 
bazı organik gıda platformlarının satışla-
rında yüzde 100 artış yaşandı. Yeni Delhi 
merkezli organik gıda toptancısı ‘I Say Or-
ganic’, 25 Mart’ta başlayan tecrit önlemleri 
boyunca satışlarının yüzde 100 arttığını 
bildirdi. Online satış kanalı Naturally Yours 
da satışlarında yüzde 70-80 artış kaydetti.

Engeller nedeniyle Çin’de 
siparişler yüzde 75 düştü

Dünyanın en büyük doğal gıda pe-
rakendecisi olan Whole Foods Market, 
benzeri görülmemiş talep nedeniyle 
çevrimiçi market müşterilerinin sayısını 
sınırlamaya başladı. İngiltere'de Abel & 
Cole satış siparişlerinde yüzde 25 artış 
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açıklarken, Riverford de talep artışı bildir-
di. Hintli çevrimiçi perakendeci Nourish 
Organic, geçtiğimiz ay yüzde 30 satış artışı 
yaşadı. Fransa'da da bazı organik gıda ma-
ğazaları yüzde 40'ın üzerinde satış artışı 
bildirdi. Covid-19'un Çin’in organik gıda 
endüstrisinde önemli etkileri oldu. 

Çin’in gıda ticareti yapan firmalarının 
çoğu, ticarette dış engeller nedeniyle ulus-
lararası siparişlerinde yüzde 75 oranında 
düşüş yaşadı. Bununla birlikte salgından 
sonra sağlık Çinli tüketicilerin öncelik-
lerinden biri haline gelmesiyle değişen 
beslenme alışkanlıklarının ülkenin organik 
gıda pazarını 2022 yılında 31 milyar dolarlık 
bir büyüklüğe çıkarması bekleniyor. Avru-
pa’da da satışlar hızlandı. "Organic Foods 
& Beverages - Global Market Trajectory & 
Analytics"’in raporuna göre küresel organik 
gıda ve içecek pazarı 2025 yılına kadar yıllık 
ortalama yüzde 14.8 büyüme gösterecek. 

Türkiye, organik turunçgiller 
ithalatından yüzde 25 pay alıyor

Bu dönem içinde Avrupa’da en büyük 
büyüme 8.9 milyar dolarla Almanya’dan 
gelecek. Avrupa pazarındaki talep artışı 

Çinli ihracatçı için iyi bir haber olarak görü-
lüyor. Çünkü 2019 sonu itibarıyla Çin, Avru-
pa pazarının en büyük tedarikçisi. Avrupa 
Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl organik gıda 
ithalatının neredeyse üçte biri Hollanda 
tarafından gerçekleştirildi. Almanya’nın it-
halat içindeki payı yüzde 13, İngiltere’nin 
yüzde 12 ve Belçika’nın yüzde 11 oldu.

Organik ithalat için ana ticaret ortakları 
arasında Çin, Ukrayna, Dominik Cumhu-
riyeti ve Ekvador oldu. Çin’den ağırlıklı 
olarak küspe ithalatı yapılırken, Ekvador, 
Dominik Cumhuriyeti ve Peru AB'ye or-
ganik tropikal meyve, fındık ve baharat 
ihraç etti. Organik tahıllarda ithalat ağırlıklı 
olarak Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan’dan 
yapılırken, organik şeker ithalatı Brezilya ve 
Kolombiya’dan gerçekleştirildi. Türkiye, AB 
ülkelerinin organik turunçgiller ithalatında 
yüzde 25 pay alırken, organik sebze itha-
latında da yüzde 17’lik paya sahip oldu. 
Türkiye, AB’nin organik yağlı tohum alımı 
için de tercih ettiği pazarlar arasında.

Talepteki artış arzda 
sorunlar yaratıyor

Covid-19, beslenme ve sağlık arasındaki 
ilişki konusunda tüketicinin farkındalığını 
artırıyor. Tüketiciler, kişisel bağışıklıkları-
nı artırmak için daha organik ve sağlıklı 
yiyecekler satın alıyorlar. Ancak talepteki 
artış arz sorunlarını beraberinde getiriyor. 
Organik gıda endüstrisi artık baskı altında 
olan uluslararası tedarik ağları ile küresel...

Avrupa ve Kuzey Amerika organik gıda 
şirketleri tarafından kullanılan hammadde-
lerin çoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika'da 
üretiliyor. Kilitlenmeler tedarik zincirlerini 

bozuyor. Örneğin, Hindistan organik çay, 
otlar, baharatlar ve ilgili bileşenlerin önemli 
bir kaynağı. Mart ayında alınan acil önlem-
ler gıda işleme ve ihracatını durdurdu.

BSE krizi ve SARS 
sırasında neler olmuştu?

Organik ve sürdürülebilir gıdalara olan 
talebin, tüketici korkuları azaldıktan sonra 
güçlü seyretmesi bekleniyor. Önceki gıda 
ve sağlık korkuları, ilk satış artışına ve ar-
dından organik ürünlere yönelik sürekli ta-
lebe neden oldu. Örneğin, 2000 yılındaki 
BSE krizi Avrupa'daki organik et ürünlerine 
olan talebi artırdı; satışlar sonraki yıllarda 
canlı kaldı. Benzer şekilde SARS, 2004 yılın-
da Çin ve Asya'daki organik gıdalara olan 
talepteki artışa yol açtı. 2008'deki melamin 
skandalı, Çin'deki organik bebek maması 
talebini artırdı. Birkaç yıl içinde Çin organik 
bebek maması pazarı dünyadaki en büyük 
pazar haline geldi.

Türkiye, organik üretime ayrılan 
tarım alanında dünyada ilk 10’da

Organik tarımda geçmişi 1980’li 
yıllara dayanan Türkiye, organik üretime 

ayrılan tarım alanına bakıldığında 
dünyada ilk 10, üretimde ise ilk altıda. 
Büyük bir potansiyele sahip olan ülke-

mizde lokomotif ürünler ise incir, üzüm, 
kayısı gibi kuru meyveler, fındık ve 

bakliyat olarak ön plana çıkarken, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 2018 verilerine 

göre Türkiye, en çok İtalya’ya organik 
ürün ihraç etti. 
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Baharat talebi patladı
fiyatlar ikiye katlandı

Koronavirüs salgını boyunca bağışıklık 
sistemini güçlendirmek isteyenler baharat 
talebini patlattı. Araştırma şirketi Nielsen’in 
verilerine göre, ABD’de Haziran’ın ikinci haf-
tasına kadarki 14 haftalık dönemde zencefil 
satışları yüzde 94 artarken, zerdeçal satışları 
yüzde 68, sarımsak satışları yüzde 62 artış 
gösterdi. Singapur merkezli gıda ticareti 
kuruluşu Olam, Hint zencefili için talebin 
yıllık bazda yüzde 20, Vietnam zencefili ve 
karabiberi satışlarının da sırasıyla yüzde 
65 ve 15 arttığını bildirdi. Asya baharatı 
ticareti yapan Legend Exim’i kontrol eden 
AR Azeem, Myanmar da üretilen zerdeçal 
satışlarının son üç ayda yüzde 30 arttığını 
söyledi. Baharat talebindeki artış fiyatlara 
da yansıyor. Çin zencefilinin fiyatı 2 yıl ön-
ceki 7.5 Yuan/ kg seviyesinden 10 Yuan/kg 
seviyelerine yükseldi.

İşletmeler üretim modellerini
değiştirmeye başladı

Organik gıda pazarı, tüketicilerin sağlıklı 
ve güvenilir gıdaya erişim talebi arttıkça 
yıllar içerisinde istikrarlı şekilde büyümesini 
sürdürüyor. Organik gıda tüketiminin en üst 
seviyelere ulaştığı günümüzde tüketicilerin 
taleplerine cevap vermek adına birçok üre-
tici gıda üretimlerini katkısız, doğal ve orga-
nik ürünlerden yapmaya başladı. Özellikle 
büyük şehirlerde hazır organik gıdalara yö-
nelik oluşan taleplerle birçok küçük işletme 
üretimlerini artırarak birçok farklı alternatif 
sunuyor. Tüketicilerin farkındalığının artma-
sıyla beraber organik ürün pazarı büyürken, 
sağlıklı ve doğal kavramları önemini bir kat 
daha artırıyor. Öyle ki üretim aşamasında 
hiçbir kimyasala maruz kalmadan üretilen 
mahsullerin katkı maddesi içermemesi se-
bebiyle organik ürünler sağlıklı beslenmek 
isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi. 

Covid-19 ve sağlıklı beslenme açısından 
organik ürünlerin faydaları sebebiyle bu ve 
benzeri gıdalara karşı bilinç ve talep arttı. 
Bu artışla beraber ev yapımı yöresel organik 
gıdalar özellikle şehirli tüketiciler tarafından 
en parlak dönemini yaşıyor. Yöresel organik 
gıdalarda sunulan çeşitler oldukça fazla ve 
sınırsız. Ancak hem sağlıklı, hem organik, 
hem de hijyenik olan bu ürünler arasında 
en çok tercih edilen erişte de dahil olmak 
üzere, reçeller ve şekersiz marmelat ürünler. 
Özellikle turunç ve portakal reçelleri yöresel 

ürünlerin başında en çok tercih edilen orga-
nik gıdalardan…   

İhraç edilen ürünler artık
iç piyasada talep görüyor

Geçmiş yıllarda daha çok ihraç edilen 
organik ürünler, artık iç piyasada da ciddi 

olarak talep görmeye başladı. Birçok or-
ganik gıda üretimi yapan KOBİ’nin doğan 
talep karşısında üretim kapasitesini artır-
ması ve pazar payını giderek yükseltmesi 
son dönemin en dikkat çekici gelişmele-
rinden. Dünyada 105 milyar dolarlık bü-
yüklüğe ulaşan organik pazar, Türkiye'de 
de büyümeye devam ederek 2017'de 800 
milyon doları aştı. Organik Tarım Araştırma 
Enstitüsü (FiBL) ve Uluslararası Organik 
Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 
2017 verilerini kapsayan “Organik Tarım 
Dünyası – İstatistikler ve Gelişen Trendler 
2019” raporuna göre küresel ölçekte orga-
nik tarım arazileri önemli ölçüde artarken, 
buna paralel olarak organik perakende 
satışları da artmaya devam ediyor. 

Organik tarım 
nasıl yapılıyor?

Dünyada organik tarım üretimi yapı-
lan alanlar, toplam tarım alanlarının yakla-
şık yüzde 1’ini oluşturuyor. Avustralya 35.6 
milyon hektar ile en büyük organik tarım 
alanına sahip ülke konumundayken, onu 
3.4 milyon hektar ile Arjantin ve 3 mil-
yon hektar ile Çin izliyor. Avrupa’da da en 
büyük organik tarım alanına sahip ilk üç 
ülke sırasıyla 2.1 milyon hektar ile İspanya, 
1.9 milyon hektar ile İtalya ve 1.7 milyon 
hektar ile Fransa.

Organik tarım; kimyasal gübre ve pes-

Hem insana hem 
çevreye dost

Dünyada havayı, suyu ve toprağı 
kirletmeksizin, hastalık ve zararlıların 

etkisini en aza indirecek tarımsal 
tekniklerin geliştirilmesine her geçen 

gün duyulan ihtiyaç artıyor. Bu ihtiyacı 
karşılayacak, doğaya dost üretim me-
todu “Organik Tarım” olarak nitelendi-
riliyor. Organik tarım, insan sağlığına 

ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde 
hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, 

üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal 

üretim biçimi. Organik tarımda ürün 
yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, 

işleme, ambalajlama, etiketleme, 
depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye 
ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlem-

lerde kimyasal madde veya tarım ilacı 
kullanılmıyor.
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tisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın, 
sürdürülebilir verimliliğe dayalı, çevreye 
ve insan sağlığına zarar vermeden yapılan 
bir üretim şekli. Toprak verimliliğini ve gıda 
güvenliğini esas alan, her aşaması kontrollü 
ve kayıtlı olan sertifikalı bir sistem. 

Öncelikle organik üretim yapılacak 
arazinin geleneksel üretim yapılan bölge-
lerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesis-
lerinden, maden işletmelerinden, kentsel 
atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, 
kirletici atıklar içeren akarsulardan ve yer 
altı sularından etkilenmeyecek bir mesa-
fede olması gerekiyor. Organik tarımda en 
önemli maliyet unsuru çoğu zaman emek. 
Hedef, tarladan maksimum verim almak ye-
rine toprağı zayıflatmadan ve yeteri kadar 
ürün almak olunca çoğu iş elle yapılabiliyor. 

Tüketiciler için en önemli konulardan 
biri de alacakları ürünün gerçekten bu 
çerçevede üretilmiş “organik ürün” oldu-
ğundan şüphe duymamak. Türkiye’de 
organik tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın sertifikasyon kuruluşuna ver-
diği yetki çerçevesinde sürekli bir denetim 

Organik tarım kapsamında Türkiye’de 
ilk kalemler olan kuru üzüm ve incir üre-
timi Ege Bölgesi’nde yapılıyor. Ege, hem 
pazara yakınlığı hem de en önemli organik 
üretim alanı oluşuyla dikkat çekiyor. Bu 
bölgenin domatesten üzüme, elmadan 
armut ve zeytine kadar geniş bir organik 
üretim kapasitesi var. Malatya, kayısının 
organik üretimi için en önemli üretim alanı. 
Gaziantep’te Antep fıstığı ve Rize’de çay 
da aynı durumda. Organik çilek Bursa ve 
Konya’da, elma Niğde, Denizli ve Aydın’da, 
erik Afyon, Bursa ve Erzurum’da, kiraz Bursa 
ve Afyon’da, armut Niğde, Çanakkale ve 
Isparta’da, adaçayı Antalya ve Şanlıurfa’da, 
nar Adana ve Adıyaman’da, zeytin Hatay 
ve Çanakkale’de üretiliyor. Konya Ovası’nda 
organik çilek, vişne, kiraz ve havuç üretimi 
de dikkat çekiyor. Doğu illerinde daha çok 
arpa, buğday, fiğ, yonca ve korunga gibi 
geniş alana ekimi yapılan bitkiler üretiliyor. 
Ancak isteğe bağlı olarak Tunceli’de fasulye 
ve bezelye üretimi de yapılabiliyor. 

Organik tarım yapılan 
ürün sayısı 230’u geçti

Dünyada organik gıda ve içecek pazarı 
son 16 yılda pazarın dört katından fazla 
büyürken Türkiye’de son 14 yılda sekize 
katlandı. Organik tarım yapılan ürün sayısı 
230’u geçti. Türkiye’de çiftçi sayısı azalırken 
organik tarım yapan çiftçi sayısı 12.4 bin-
den 70 binlere tırmandı. Willer ve Kilcher 
raporuna göre 2008-2009 döneminde tüm 
dünyada organik tarım alanını en fazla art-
tıran iki ülkeden biri Türkiye oldu. 

Organik gıda pazarı 
1990’larda görücüye çıktı

Organik gıdalar küresel anlamda 
ilk olarak 1990'ların başında büyük 
çapta tanıtıldı. Küresel organik ürün 

satışlarının 2008 yılında 50 milyar ABD 
Doları'na ulaşması 15 yılı aşkın bir 

süre aldı. On yıl sonra 2018’de pazarın 
büyüklüğü 95 milyar ABD Doları'nı aştı. 

Küresel Organik Gıde Pazarında
1999'dan Bu Yana Satışlar (Milyar $)
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altında tutuluyor ve üretimin başlangıcın-
dan sonuna kadar toprak, yaprak, su ve 
ürün analizleri yapılıyor.

Organik tarımın felsefesi şu: Doğada 
herkesin beslenmeye hakkı var; kurda, kuşa 
aş ve yem vereceksiniz... 

Hangi ürün, hangi 
bölgede yetiştiriliyor?

Kurtlu elmayı özleyenler, doğadaki 
canlıların da yiyebileceği ürünlerin pe-
şindeler. Bu süreci yakından görmek is-
teyenler Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
misafir kabul eden küçük ve orta ölçekli 
çok sayıda organik tarım işletmesine ve 
çiftliklere misafir olabilirler. İsteyen bir haf-
taya isteyen bir yıla kadar gönüllü ya da 
yardımcı sıfatıyla bu çiftliklerde çalışıp işi 
tecrübe etme imkânına sahip. 




